Czech On-line Expo 2019
podporuje konzultanty a freelancery
(nabídka spolupráce)
Sami jsme vyrostli z malé komunitní akce až na veletrh pro 5 000+ účastníků a více jak 100 vystavovatelů. Jsme dnes už někde jinde, ale o to
více si pamatujeme, jak těžké bylo začínat a dobře víme, kolik úsilí stojí získání klienta, když nejste velká firma, ale jen jednotlivec.
I proto chceme podporovat chytré a schopné jednotlivce, kteří mají v oboru co nabídnout a znají svoje kvality. Víme, že stánek na veletrhu je
pro jednotlivce nepředstavitelná věc, i když naše ceny nejsou tak vysoké, nicméně přicházíme s nabídkou, která se neodmítá – nabízíme prostor
v konzultantské zóně, která nemá sloužit pro „bezplatné konzultace“, ale pro získávání klientů pro konzultanty.

V rámci našeho připraveného balíčku dostanete:
Prostor v naší veletržní hale (v konzultantské zóně)
Prezentační pult 1 x 1 x 0,5 m
Sezení pro vás i klienty (3 barové židle – jedna pro vás, dvě pro klienty)
Polepy pultu – s uvedením toho kdo jste a co nabízíte
Zóna bude vybavena kobercem a přípojkou elektřiny pro notebook
Dostanete od nás také přístup do WiFi pro vystavovatele, abyste měli dobré
připojení pro ukázky potenciálním klientům
Naši propagační podporu – konzultantskou zónu budeme propagovat v rámci 		
komunikace našeho veletrhu, bude uvedena v mapkách veletrhu pro návštěvníky, bude
označena apod. Dále budete jako konzultant veden v seznamu vystavovatelů a další
možnosti podpory
Aplikace pro získávání a ukládání kontaktů od účastníků
To vše na oba dva dny Czech On-line Expo, kde projde mezi čtyřmi až šesti tisíci potenciálními klienty.

Cena za 2 dny akce (komplet balíček uvedený výše): 8 000 Kč + DPH

V případě zájmu pište na

konzultant@czechonlineexpo.cz
Jan Kalianko
Hlavní pořadatel Czech On-line Expo 2019
kalianko@oncon.cz
+420 606 353 218

Nabídka není určena pro firmy, sdružení, agentury apod. Pro ty máme nabídku stánku, která je cenově velmi přijatelná. Nabídka je pouze pro jednotlivce.

